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                                      ATIVIDADE AVALIATIVA 

➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 08 a 12 de junho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Inglês 
Ensino Fundamental, 7° Ano 
 
1- Substitua o nome das frases por HE, SHE ou THEY 

 
 

2- Coloque os resultados das subtrações em inglês. 
 

 
3- Complete o diálogo em INGLÊS com as frases abaixo. 

 

 



 
4- Escreva o dia da semana em inglês de cada data abaixo. 

 

 

 
 

5- Separe as palavras abaixo de acordo com cada grupo. 
 

 

 



6- Esta atividade não precisa copiar só mandar um áudio lendo as palavras: 
 

Números 
 
Numbers 
 
1 – one 

2 – two 

3 – three 

4 – four 

5 – five 

6 – six 

7 – seven 

8 – eight 

9 – nine 

10 – ten 

11 – eleven 

12 – twelve 

13 – thirteen 

14 – fourteen 

15 – fifteen 

16 – sixteen 

17 – 

seventeen 

18 – eighteen 

19 – nineteen 

20 – twenty 

 

Meses do ano 
 
Months of the year 
 
  

 
 
Dias da semana 

Days of the week 

 
Sunday,  
Monday, 
Tuesday, 
Wednesday, 
 Thursday,  
 Friday and 
 Saturday. 
 

 
 
a) The notebook. 
b) The bus. 
c) The school. 
d) The game. 
e) The chair. 
f) The table. 
g) The bird. 
h) The spider. 
i) The shoes. 
j) The lions. 
k) The person. 
l) The pen. 
 
a) What is this? It is an orange. 
b)  What is this? It is  an egg. 
c) What is this? It is a  pear. 
d) What is this? It is an apple. 
e) What is this? It is an old bus. 
f) What is this? It is  a bread. 
g) What is this? It is  a fish. 
h) What is this? It is  a pizza. 

 
 

 
 

 

 


